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Výzva veřejného zadavatele
v souladu s ustanovením § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném a účinném znění,
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
khskk – výměna podlahové krytiny – 2016 - 2
Zadávací dokumentace výzvy k podání nabídky

1. Specifikace zadavatele
ČR Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19, pošt. schr. 9, 501 01 Hradec Králové
IČ: 71009213 DIČ: nemá
zastoupená ředitelem KHS, MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D.
kontaktní osoba: Drahomír Jahodka, tel: 495058627, e-mail: drahomir.jahodka@khshk.cz
Úvod

Veřejná zakázka, obecné požadavky
Předmětem zakázky je výměna stávající staré podlahové krytiny za novou. Technická
specifikace – předmětu veřejné zakázky je uvedena v kapitole 2. Všechny případné dotazy
k zadávací dokumentaci budou akceptovány pouze písemně a to na uvedené e-mailové
adresy a bude na něj odpovídáno zase písemně e-mailem a to všem uchazečům najednou.

V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást
uchazeči zadavateli dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovních
dnů před dnem stanoveným pro podání nabídek a to elektronicky na e-mailovou adresu
drahomir.jahodka@khshk.cz a zároveň na e-mailovou adresu vladimir.prusa@khshk.cz.
Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 2 pracovních dnů, a zaslat text dotazu
spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva (bez identifikace tazatele).
Výzvu k podání nabídky lze měnit pouze ve výjimečných případech, pokud zadavatel na
základě dotazů uchazečů nebo z vlastního podnětu zjistí chyby v zadávacích podmínkách.
Změnu výzvy je zadavatel povinen oznámit způsobem, jakým výzvu oznámil, a zároveň s
ohledem na povahu změny adekvátně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

2. Předmět zakázky, rozsah požadovaného sortimentu, technická specifikace
Dodávka splňující povinně následující specifikaci jako minimální:
- dodávka a pokládka nové podlahové krytiny v rozsahu specifikovaném v Tab. Výměna
podlahové krytiny - 2016
- olištování sokl SLK 50 u podlahové krytiny z vinylových dílců HDF (dále jen vinylové dílce)
včetně ukončovacích a spojovacích prvků
- olištování UH lišta PVC u podlahové krytiny PVC
- demontáž stávajících prahů
- demontáž stávající podlahové krytiny včetně likvidace
- vyrovnání podkladu před pokládkou
- materiál 1. jakost
- záruční doba 60 měsíců na materiál a práci
Zadavatel stanovil v části prostor jako novou podlahovou krytinu vinylové dílce, s ohledem
na materiál podkladu a výškové úrovně podlah, jako podmínku vhodného řešení stejnou
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pro všechny uchazeče. U vinylových dílců uchazeč navrhne vhodné řešení vyrovnání
podkladu před pokládkou s ohledem na materiál podkladu a výškové úrovně podlah.
Lokality výměny podlahových krytin (územní pracoviště) jsou:
Hradec Králové, Habrmanova 19
Náchod, Českoskalická 254
Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320
Trutnov, Úpická 117

Odkazy uvedené v Tab. Výměna podlahové krytiny – 2016 na výrobní označení a výrobce
představují pouze kvalitativní úroveň požadovanou zadavatelem. Uchazeč je oprávněn
nabídnout i jiné podlahové krytiny shodných vlastností a druhu, které jsou na stejné nebo
vyšší kvalitativní úrovni. U jiných nabídnutých podlahových krytin, jako alternativy za
požadované zadavatelem, musí uchazeč dostačujícím způsobem prokázat a
zdokumentovat vlastnosti i kvalitativní úroveň. Posouzení přijatelnosti nabízené alternativy
si vyhrazuje zadavatel.

3. Termín plnění
Realizace od 24. 10. 2016 do 9. 12. 2016.

4. Zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč v úplné listinné podobě v 1 originále. Uchazeč společně
s nabídkovou cenou předloží podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče a dále doplní identifikační údaje své společnosti a identifikační údaje
zadavatele. Smlouva musí mít náležitosti uvedené dále v bodu 6. Obchodní podmínky.
Nabídka v úplné listinné podobě včetně veškeré dokumentace bude zpracována v českém
jazyce. Nabídka v úplné listinné podobě bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a bude
svázaná či jinak zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy. Uchazeč přiloží
k nabídce ceník prací a materiálů.

5. Zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v souladu s touto výzvou absolutní
částkou v českých korunách v rozsahu specifikace této výzvy. V ceně musí být již zahrnuty
všechny náklady včetně dalších případných poplatků. Přípustná je pouze jedna nabízená
varianta. Nabídková cena bude stanovena pro celý obsah. K zajištění porovnatelnosti
nabídek bude uvedena cena včetně DPH.
6. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obvyklé a uchazeč je uvede zpravidla přímo ve smlouvě. Právní
vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Údaje sdělené před uzavřením smlouvy uchazeči
uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci výzvy k podání nabídky. Mezi obvyklé podmínky
zadavatel považuje identifikační údaje zadavatele a uchazeče, předmět služby, místo
plnění (lokalitu výměny), cenu včetně DPH, smlouva musí obsahovat název zakázky
totožný s názvem zakázky „KHSKK – výměna podlahové krytiny – 2016 - 2 “.
Uzavření smlouvy
Uchazeči s nabídkou vyhodnocenou jako nejnižší nabídkovou cenu bude zadavatelem
přidělena veřejná zakázka. Uchazeč o veřejnou zakázku je vázán svou nabídkou do
30. 12. 2016.
Stránka 2 z 5

Výzva veřejného zadavatele

KHSKK – výměna podlahové krytiny – 2016 - 2

Platební podmínky
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách. Zhotovitel je
oprávněn požadovat plnění po dokončení díla v souladu s předloženou nabídkou uchazeče
po splnění předepsaných prací. Konkrétní ceny jsou součástí smlouvy na základě vítězné
nabídky. Lhůta pro vystavení faktury zhotovitelem je do 10 dnů po předání díla. Lhůta
splatnosti faktury je 14 dnů. Jako organizační složka státu nemůžeme platit zálohové
platby.
Objednatel je oprávněn zadržet 10% rozpočtované ceny do doby odstranění všech vad a
nedodělků ze strany zhotovitele. Pozastavenou částku uhradí objednatel do 14 dnů po
odstranění všech vad a nedodělků potvrzeném předávacím protokolem.
Obchodní tajemství
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, jenž je povinen poskytovat
informace dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a proto jej nelze smluvně zavázat k povinnosti zachovávat
mlčenlivost v rozsahu stanoveném citovaným právním předpisem. Zadavatel po podpisu
smlouvy uveřejní podepsanou smlouvu a všechny případné dodatky ke smlouvě v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
Místo a způsob plnění
Zhotovitel splní svůj závazek v prostorách KHS v obsahu a rozsahu specifikovaném
v kapitole 2 zadávací dokumentace.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Termín předložení cenové nabídky na dodávku akce stanovuji do 10:00hod dne 4. října
2016. Nabídku možno odeslat poštou nebo předložit na podatelně KHS, Habrmanova 19,
Hradec Králové. Pracovní doba podatelny je v pracovních dnech pondělí a středa od 08:00
do 17:00hod; v úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 do 14:00 hod. Na obálce bude uveden
název zakázky KHSKK – výměna podlahové krytiny – 2016 - 2 a viditelně napsaný text
NEOTEVÍRAT!
8. Požadavky na dodavatele
8.1 Základní kvalifikační předpoklad
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení nebo SKD nebo SCD.
8.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

Uchazeč prokazuje splnění profesních předpokladů předložením prosté kopie
požadovaných dokumentů nebo výpisem z rejstříků nebo SKD nebo SCD. Výpisy nesmějí
být starší více jak 90 kalendářních dnů před termínem podání nabídek.
8.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje prokázat.
8.4 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:
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a) předložením seznamu min. 3 dodávek stejného nebo podobného charakteru v
posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu. Uskutečněné zakázky v minimální ceně
60 tis. Kč bez DPH. Údaje musí být pro zadavatele ověřitelné.
b) předložením kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou uchazečem třetí osobě.

9. Podmínky, které uchazeč zapracuje do návrhu kupní smlouvy
Smluvní strany jsou v návrhu kupní smlouvy označeny slovy Zhotovitel a Objednatel nebo
Dodavatel a Odběratel.
a) Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, které nebude možné odstranit
jednáním, budou s konečnou platností rozhodovány u obecního soudu ČR podle místní
příslušnosti Objednatele.
b) Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách.
Příslušné platby se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zpětně Zhotoviteli.
c) Splatnost dokladů musí být nejméně 14 kalendářních dnů od doručení daňového
dokladu Objednateli.
d) Objednatel neposkytne Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
e) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění
předmětu veřejné zakázky realizovaného na základě uzavřené smlouvy.
f) Fakturu je možno zasílat v elektronické nebo listinné podobě. Adresa pro zasílání faktur
v elektronické podobě je faktura@khshk.cz.
g) Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je zpět Zhotoviteli, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět Objednateli.
h) Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem materiálu na provedení díla, resp. že
tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením dodávky Objednateli.
i) Cena je uvedena za celou dodávku včetně všech poplatků a dopravy na místo plnění.
j) Zhotovil zpracuje jako přílohu smlouvy harmonogram dodávky
10. Kritéria posuzování a hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

11. Místo plnění
Hradec Králové, Habrmanova 19
Náchod, Českoskalická 254
Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320
Trutnov, Úpická 117
Podlaží a místnosti jsou uvedeny v Tab. Výměna podlahové krytiny – 2016
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12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení nebo řízení zrušit
b) před uzavřením smlouvy ověřit, popřípadě vyjasnit, informace deklarované uchazečem
v nabídce
c) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy
d) neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
e) neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou
účastí v zadávacím řízení
f) vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky
g) vyloučit uchazeče, který nedoplní identifikační údaje obou stran v předloženém návrhu
smlouvy, takto předložený návrh smlouvy nebude akceptován a je důvodem pro vyloučení
uchazeče a vyřazení nabídky
h) vyloučit uchazeče, který navrhl nevhodné řešení vyrovnání podkladu před pokládkou s
ohledem na materiál podkladu a výškové úrovně podlah
Za zadavatele v Hradci Králové dne 19. 09. 2016
Ing. Vladimír Průša
ředitel odboru ekonomicko provozního
Příloha č.1 Tab. Výměna podlahové krytiny – 2016
Příloha č.2 Půdorysy
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